Správa o vyhodnotení prvého roka volebného obdobia 2010 – 2014
Vážené poslankyne, poslanci, spoluobčania.
Čas neúprosne beží, veď od komunálnych volieb uplynulo už vyše roka.
Toto obdobie bolo pre nás plné učenia sa, naberania skúseností, hľadania
a budovania kontaktov, ale i riešenia mnohých problémov.
Skoro všetko dianie v obci sa odvíja od množstva financií a tých je žiaľ už
niekoľko rokov v samospráve žalostne málo. I napriek tejto situácii sa nám
podarilo nielen prežiť bez toho, aby sme obec zadlžovali, ale podarilo sa nám
pre nás všetkých aj niečo urobiť.
V snahe získať finančné prostriedky z fondov EU a ŠR obec vypracovala
a podala niekoľko žiadostí o granty a dotácie na rok 2011.
Boli podané žiadosti :
- žiadosť o poskytnutie dotácie zo ŠR v pôsobnosti MV SR na nákup
hasičskej techniky. Žiadali sme 70 700,00 € - neuspeli sme nakoľko boli
podporené projekty kde OHZ má dlhoročnú činnosť
- žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov MF SR na rekonštrukciu
verejného osvetlenia, obec žiadala 11 340,00 €
- žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov MF SR na rekonštrukciu
elektroinštalácie a elektrického vykurovania v materskej škole, žiadali
sme 9 000,00 €
- žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na vybudovanie
oddychovej zóny v miestnom parku, žiadali sme 6 300,00 €
- žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na vybudovanie
detského ihriska v obci Buzitka, žiadali sme 9 000,00 €
- žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na rekonštrukciu
miestneho rozhlasu v obci Buzitka a rozšírenie siete do ostatných častí
obce, žiadali sme 13 300,00 €
Žiaľ musím skonštatovať, že naša obec nebola úspešná ani v jednom prípade.
- obec žiadala MŠ SR, prostredníctvom KŠÚ Banská Bystrica
o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijný stav ZŠ.
Predpokladané náklady na odstránenie tejto situácie boli vyčíslené
a žiadané vo výške 151 128,30 €.
Na túto žiadosť obec nedostala zatiaľ žiadnu odpoveď.
Obec sa však týmto neúspechom odradiť nedala a začali sme oslovovať
podnikateľské subjekty podnikajúce v obci s FVE, ktoré sme oslovili a žiadali
o finančný dar vždy na konkrétnu akciu. Na našu žiadosť zareagovala kladne len
firma PV Lučenec, ktorá má postavenú FVE priamo v obci Buzitka. Firma nám
poskytla finančný dar na vybudovanie detského ihriska 11 190,00 € a na

vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v celej našej obci tiež 11 190,00 €. Ostatné
firmy na naše žiadosti nereagovali vôbec.
Teda môžem skonštatovať, že obec celý rok 2011 fungovala len z vlastných
finančných prostriedkov a týchto darov. I napriek tomu sa nám podarilo v roku
2011 zabezpečovať všetky základné potreby pre občanov. V priebehu celého
roka sa obec starala o čistotu a poriadok v obci, o zeleň a cintorín a ostatné
verejné priestranstvá. Našou vizitkou je náš park, ktorý sa vyčistil, upravila sa
zeleň, opravili a natreli lavičky, osadili nové odpadkové koše. Vytvorilo sa
pekné a čisté prostredie na príjemné posedenie, tak pre seniorov ako aj pre naše
deti, ktoré majú v tomto prostredí detské ihrisko s pieskoviskom.
Svojpomocne sme vyrobili obecné tabule, ktoré boli osadené na Dóre, Ipeľke,
Novom Sade, Buzitka, pri cintoríne a pri kostole. Je pripravená aj pre časť
Krásna, ktorú osadíme na jar. Pri vchode na obecný úrad sa umiestnila schránka
na podávanie podnetov, sťažností a námetov. Zatiaľ na tento účel využitá
nebola. Sfunkčnili sme aj webovú stránku obce, ktorá je pravidelne
aktualizovaná a aj prostredníctvom nej je možné podávať pripomienky alebo aj
sťažnosti a námety.
V priebehu roka sa robili opravy menšie ale aj rozsiahlejšie na verejnom
osvetlení. Postupne sa menia lampy na verejnom osvetlení za úspornejšie.
Potrápila nás aj budova MŠ, kde sa musela vymeniť vodárnička a čerpadlo
s ponorkou. Urobila sa revízia elektrického vedenia a odstránili sa závady. Na
jeseň sme vymenili dvoje akumulačné kachle, ktoré už doslúžili za nové
a postupne sa budú vymieňať aj ostatné. Je vypracovaný projekt na
rekonštrukciu uzemnenia a bleskozvodu. Realizácia tejto rekonštrukcie nás
bude stáť podľa rozpočtových nákladoch v projekte 3325,00 €. Upravilo sa celé
okolie MŠ, pieskoviska a opravili sa vonkajšie hracie prvky, plot a natreli
novým náterom. Na MŠ sa opravila aj zatekajúca strecha.
V ZŠ sa vykonala revízia elektrického vedenia a plynového kotla. Postupne sa
odstraňovali závady. V auguste nás prekvapila mokrá stena v triede ŠKD, ktorá
bola mokrá až po elektrické vedenie. Zo steny sa musela odstrániť omietka, tak
zo strany v triede ako aj zo strany, ktorú užíva pani Macková. Bolo potrebné
opraviť vodovodné a odtokové vedenie, ktoré bolo v dezolátnom stave. Po
vysušení steny sa urobili potrebné murárske práce a ŠKD mohol v polovici
septembra fungovať v tejto triede. Na jeseň sa aj v studni pri ZŠ vymenilo
čerpadlo. Počas letných prázdnin sa upravil školský dvor, opravil sa chodník
pred vchodom do budovy školy a bolo zhotovené zábradlie. Opravil sa a na
novo natrel plot okolo areálu školy.
Počas minulého roka sa venovala značná pozornosť aj oprave vodovodného
vedenia na Dóre. Opravili a vymenili sa presakujúce ventily, ale problémy
s nedostatkom resp. pravidelným prítokom vody pretrvávajú i naďalej.
Počas celého roka sa venovala značná pozornosť kanalizácii a prečerpávačke,
ktorú sa nám podarilo po veľkých problémoch sfunkčniť. Všetci vieme aké
problémy sú s kanalizáciou a ČOV, musí sa pravidelne ručne alebo pomocou

hasičov prečisťovať. V priebehu roka sa tieto úkony robili niekoľkokrát.
S pomocou Obvodného úradu Lučenec sústreďujeme dokumentáciu tak k akcií
ČOV-kanalizácia ako aj k tranzitu vodovodu, aby sme mohli pristúpiť aspoň
k čiastkovým kolaudaciam. Je to proces zdĺhavý a komplikovaný, pretože
v minulosti neboli rôzne úkony dotiahnuté do konca.
V roku 2011 sa dal vypracovať geometrický plán na celý pozemok pod a pri
ČOV a cintorína. Tento stav sa dal zapísať aj do katastra nehnuteľností. Priestor
okolo ČOV sa vyčistil, ale ďalšie pokračovanie úpravy tohto priestoru je možné
len s mechanizmami, nakoľko je tam navozené veľké množstvo stavebného
a iného materiálu. Počas roka sme v obci a v časti Nový Sad zabezpečili odvoz
stavebného a ostatného veľkoobjemového odpadu a odstránili sa niektoré
skládky odpadov .
V prvom roku nášho volebného obdobia sme založili aj OHZ, ktorý obec zo
zákona mala mať už dávno. S potešením konštatujem, že táto naša organizácia
funguje dobre. Obec kúpila z rozpočtových prostriedkov obce značne
opotrebované hasičské auto, ktoré si s finančnou podporou obce opravili,
spojazdnili, nastriekali členovia zboru, bez akéhokoľvek nároku na odmenu.
Zabezpečila sa základná hasičská výbava a výbava auta. Už je len otázkou času
a spojazdnená bude aj PS 12, ktorá bola v stave dať ju na šrotovisko, ale už teraz
je na nepoznanie a v tomto roku bude spojazdnená.
Obec založením OHZ získala veľa, členovia sú nápomocní pri všetkých akciách
ktoré usporadúva obec a zapájajú sa do všetkých aktivít, brigád, pomoci.
Po spoločnom sedení sme sa v jeseni pustili do svojpomocného budovania
viacúčelového ihriska. Pochvala patrí Vám všetkým, a ostatným občanom, ktorí
pomáhali ako sa dalo. Na ihrisku sa odpracovalo 549 hodín. Materiálne
a službami prispeli pán Adamec, pani Vargicová so synmi, Ing. Deák, Martina
Vrbiniaková, Miroslav Malatinec, Peter Malček, Vladimír Kovalančík, Ján
Ivanič, Pavel Hronček, Iveta Bollová. V prácach na ihrisku sa bude pokračovať
aj v roku 2012 svojpomocnou činnosťou.
Pre mládež sa kúpil pinpongový stôl a dala sa im k dispozícii sála KD. V roku
2011 získala obec darom od Ministerstva Hospodárstva SR osobné motorové
vozidlo Volkswagen Golf.
Obec dala v roku 2011 vypracovať projekt na celkovú rekonštrukciu budovy
kultúrneho domu. O finančné prostriedky sa chceme uchádzať v roku 2012
z fondov EU – ROP.
Po viacročnom úsilí sa podarilo obmedziť prejazd ťažkým nákladným autám
a kamiónom cez našu obce.
Možno som na niektoré aktivity zabudla, ale myslím, že i napriek ťažkej
finančnej situácii sme pre obec urobili čo bolo v našich silách.
Nedá mi nepripomenúť aj množstvo akcií, ktoré sa počas roka 2011
zorganizovali:
- detský maškarný ples
- I. hasičský ples

-

MDŽ
Pinpongový turnaj
Stavanie a váľanie mája
Oslavy 8. mája so športovým popoludním
Deň matiek
Deň detí
Prijatie jubilantov
Slávnostné posedenie so seniormi
Mikuláš
Silvestrovská veselica

Vážené poslankyne, poslanci, milí spoluobčania, toto je moje zhrnutie
činnosti obce a obecného zastupiteľstva za prvý rok nášho volebného obdobia.
Viem, že si viacerí povedia, „dalo sa urobiť aj viac“, áno, to sa dá vždy,
len treba vedieť čo, ako a odkiaľ na to vziať.
Mňa teší, hlavne to, že sme to zvládli bez toho, aby sme zadĺžili obec,
zvládli sme to aj bez toho, aby sme občanov zaťažili vyššími daniami
a poplatkami a najviac ma teší to, že sa do akcií zapájajú občania a sú ochotní
pre túto našu obec pracovať bez nároku na akúkoľvek odmenu. Sú to občania,
ktorým záleží na našej obci
Bolo by mi potešením, keby sa nám v ďalšom volebnom roku darilo
lepšie a to hlavne v získavaní finančných prostriedkov pre našu obec.

Helena Ševčíková
starostka obce

